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Název práce: Bourdieuho kritika Kantova pojetí estetické zkušenosti

Bakalářská práce Jana Adamce je věnována velmi zajímavému a stále aktuálnímu 
tématu. Hlavním cílem této práce – nutno dodat cílem navýsost ambiciózním a nacházejícím 
se na hranici zvládnutelnosti v žánru bakalářské práce – je kritika (či revize) kritiky (či revize) 
francouzského sociologa Pierra Bourdieu. Předmětem Bourdieuho kritiky pak je (mj.) 
kantovské založení estetična vycházející ze závěrečné fáze Kantova kritického projektu, tj. z 
jeho Kritiky soudnosti. Jak lze očekávat, klade takto pojatý záměr značné metodologické 
nároky, neboť autor zde proti sobě staví tři roviny výkladu (1) vlastní Kantovo pojetí (ovšem 
pouze jako předmět Bourdieho kritiky); (2) samotnou Bourdieuho „sociální kritiku soudu 
vkusu“; a (3) výsledek autorovy vlastní kritické komparace, jímž by mělo být odhalení 
„společných rysů Kantova a Bourdieuho projektu“. (s. 5)
Komplikovaná výchozí formulace hlavních cílů bakalářské práce, stejně jako stanovení 
způsobu jak se jich dobrat k projasnění takto vytčeného záměru příliš nepřispívá. Nicméně, 
z úvodních odstavců bakalářské práce je v základních obrysech zřejmé, čemu a v jakém 
pořadí se autor hodlá věnovat a především proč tak vůbec činí.
Pokud tedy autorovi dobře rozumím, nejdříve představuje samotného Kanta, následně
Bourdieuho kritiku kantovského pojetí, aby v závěrečné fázi odhalil hlubší vrstvu v níž 
nacházíme „představy, ve kterých [Bourdieu] sdílí s Kantem více, než by se mohlo z jeho 
kritiky na první pohled jevit“. (s. 5)
Takový cíl dává nepochybně smysl, jen si nejsem jistý, zda se autor ve svém nepříliš 
srozumitelném zdůvodňování „vnitřní zacyklenosti textu“, držení se „vlastní konstrukce 
textu“, popř. poněkud zavádějícím a sporném přirovnání textu k „loďce na vodě“, která by se 
měla – stejně jako předkládaný text – „opírat sama o sebe“, spíše neutápí. V každém případě, 
pokud autor hodlá konfrontovat Kantovo pojetí, představené tak, „aby co nejlépe vyhovovalo 
části Kanta kritizující“, a na druhé straně bude tato kritika „zase odpovídat představení Kanta“ 
(s. 5), není v úvodu zcela zřejmé, jakým způsobem lze z takto sevřené a harmonické relace 
proniknout k odkrytí hlouběji uložených podobností. Tuto základní formulaci hlavního cíle, 
stejně jako zdůvodnění postupu by autor mohl u obhajoby ještě jednou jasně a přehledně 
prezentovat.
Ve dvou prvních částech bakalářské práce Jan Adamec představuje nejprve Kantovo pojetí a 
poté Bourdieuho kritiku a nutno přiznat, že do jisté míry osvětluje nejasně formulovaná 
východiska a cíle z úvodu. V obou částech se zaměřuje na momenty, motivy a pojmy a 
ukazuje nakolik odlišné vyznění Bourdieu Kantovu pojetí přisuzuje. Tam, kde je u Kanta 
klíčovým momentům a motivům přisouzena veskrze kladná hodnota, je v bourdieuovské části 
ukázána snaha zakrýt pravou, tj. historickou a mocenskou povahu popisovaných jevů. To, co 
je u Kanta čisté, nezainteresované a univerzální, odhaluje v Bourdieuho revizi „vkusové 
soudnosti“ svou „znečištěnost“, tj. zainteresovanost a historickou a kulturní relativitu.
V části nazvané „Expozice pojmu estetické zkušenosti v rámci Kantovy estetické teorie“, 
stejně jako v části „Bourdieuho kritika Kantovy koncepce“ vychází autor – dovolím si tvrdit 
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na základě své zkušenosti čtenáře – z adekvátního pochopení prezentovaných pojetí, ačkoli 
v textu nalezneme nejasné pasáže, řadu redundantních tvrzení, či terminologické nejasnosti 
(nehledě na postupně se zvyšující počet překlepů). Příznivě nakloněný čtenář může připsat 
tyto nedostatky autorově snaze nedržet se otrocky struktury diskutovaných pramenů a nalézt 
vhodná rozhraní umožňující avizované porovnání. Domnívám se, že v těchto dvou částech se 
Janu Adamcovi, navzdory dílčím nedostatkům, povedlo předvést kontrastní výklad 
centrálních pojmů (estetično, umění, génius atd.). Tedy pojmů, které dalece přesáhly rozměr 
filozofických diskusí a v rovině obecně přijímaných předpokladů skutečně dodnes tvoří 
součást naší „druhé přirozenosti“.
Hlavním deklarovaným cílem bakalářské práce je však, jak již bylo řečeno, vykročit za
představení tohoto obratu v interpretaci. Autorovým cílem je od počátku „předvést 
Bourdieuho koncepci estetického zakoušení jakožto hodnotné aktivity“ (myšleno pozitivně 
hodnotné), nikoli jako pouze odhalení mocenské praxe zakrývání pravé povahy příslušných 
jevů a procesů. (s. 37) Autor zde na základě Bourdieuho kritiky univerzalistických 
předpokladů Kantova filozofického projektu poukazuje na moment, který podle jeho názoru 
Bourdieu s Kantem nejen sdílí, ale který lze označit za ryze „kantovský“. Díky „historizaci 
univerzálního“, či jinými slovy díky určité relativizaci Kantova pojetí nezainteresovanosti ve 
smyslu dílčí, momentální reflexe aktuálního, historicky ustavenými společenskými 
strukturami determinovaného stavu věcí, nachází Jan Adamec motiv nezávislosti, či svobody 
na aktuálně daném. Ten by potom bylo dle jeho názoru možné chápat spíše jako navázání na 
Kantovo pojetí estetické zkušenosti, spíše než jeho naprosté popření. „V kontextu takového 
pochopení transcendentního projektu, je možno nově uchopit Bourdieuho poučenou 
estetickou zkušenost, poučenou o Bourdieuho komentář, historického rozpomenutí,
“schopného odhalit vše, co v myšlení zůstává jako zasutý produkt historického procesu”. 
Taková zkušenost v sobě obsahuje nejen vědomí nutnosti, ale právě historicitu nutnosti 
takového zakoušení a takového zakoušeného.“ (s. 44)
Tento krok opět z hlediska vývoje současné estetiky nepostrádá smyslu a představitelem 
obdobné snahy by mohl být např. právě Bourdieho kritik Paul Crowther (se kterým Jan 
Adamec ohledně hodnocení Bourdieho koncepce v závěru polemizuje). Pokud jsem vytušil 
z této poslední části skutečný autorův záměr, jedná se dle mého soudu opět o zajímavý pokus. 
Pro jeho provedení by však bylo třeba podrobněji doložit, vykázat přítomnost kantovského 
„estetična“ v rámci Bourdieuho koncepce. Dále by nepochybně pomohlo bližší doložení 
návaznosti Kantova vymezení estetického soudu (čistého soudu vkusu, nebo soudu o kráse) 
na zmíněné Baumgartenovo pojetí estetiky jako discipliny zabývající se „smyslovým“ či 
„konfúzním poznáním“. Ačkoli Baumgarten uvažuje o nezastupitelnosti intuitivního poznání 
či poznání „jedinečného v jeho jedinečnosti“, nikoli ve smyslu jasného a zřetelného 
(pojmového) určení, Kant možnost estetiky jako zvláštní epistemologie zjevně odmítá. 
Nachází-li Jan Adamec pozitivní návaznost mezi Kantem a Bourdieum a zároveň Bourdieu 
nachází pochopení pro ústřední pojem „zakladatele estetiky“, bylo by zajímavé doložit 
kontinuitu i v tomto směru.

Pokud jde o celkové hodnocení, potom ke kladům práce je třeba přičíst autorovu snahu nalézt 
svou vlastní cestu, dospět a doložit vlastní tezi a v neposlední řadě v základních intencích 
pochopit a prezentovat často složité filozofické koncepce. V zásadě autor bakalářské práce 
svůj cíl – byť nejasně a komplikovaně formulovaný – naplňuje. K záporům práce je třeba 
přičíst řadu obsahových nepřesností, nadbytečností a potom také formálních nedostatků, od 
způsobu práce s prameny až po stylistické a gramatické přehmaty. Za hlavní nedostatek však 
považuji fakt – který nemohu nezmínit – že autor svou bakalářskou práci po celý rok ani 
jednou nekonzultoval a odevzdal ji bez vědomí školitele (a tudíž bez jeho schválení). 
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Dovolím si tvrdit, že pokud by tak neučinil, dalo se mnoha nedostatkům předejít nebo je šlo 
ve velké míře eliminovat.
Přesto se domnívám, že v záběru a v hloubce zájmu o dané téma autor přesáhl nároky kladené 
na bakalářskou práci a pro již zmíněné klady ji doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné 
obhajoby, především pokud se autor vyrovná s námitkami a připomínkami oponenta, 
doporučuji hodnotit bakalářskou práci Jana Adamce stupněm velmi dobře.

V Praze 12. 9. 2014

Ondřej Dadejík


